
Voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Dank voor de gelegenheid in te mogen spreken namens een groot aantal verontruste 
burgers die het recreatieve en culturele beleid van uw gemeente een warm hart toedragen. 
Ik doe dit in de hoedanigheid als voorzitter van de Stichting Promotie Nieuwkoop en het 
Toeristisch informatiepunt (TIP), een organisatie werkzaam op het terrein van de landelijke 
VVV’s , maar vooral als vriend van de Blauwe Meije, een vereniging van ruim 230 
sympathisanten. Daarnaast weet ik mij gesteund door 1200 bezoekers van de Blauwe Meije, 
wier handtekeningen op 3 november 2016 aan uw gemeenteraad zijn aangeboden. 
 
De gemeente Woerden kenmerkt zich door een actief toeristisch en recreatief beleid. Een 
recent werkbezoek aan uw gemeente vanuit een ander hoedanigheid heeft mij daarin 
bevestigd. Ondersteunend aan dit beleid zijn recreatieondernemingen en de horeca die zich 
in de medewerking van de gemeente kunnen verheugen. Zo ook de buitenplaats De Blauwe 
Meije, alhoewel daar in de praktijk wel het een en ander op valt af te dingen. 
Sinds de start van de Buitenplaats op een vigerende vergunning in 2010, heeft de gemeente 
als faciliterende overheid op het gebied van vergunningverlening nauwelijks iets kunnen 
waarmaken. Wij moeten constateren dat zeven jaar na dato, een gerechtelijk bevel uit 2013 
om binnen 26 weken de gewenste vergunning te verlenen en unanieme instemming van de 
gemeenteraad uit 2016 niet hebben mogen leiden tot het gewenste resultaat. 
 
De Buitenplaats wordt door velen gewenst als een extra impuls voor de cultuur, 
streekproducten, educatie en natuurbeleving in dit unieke deel van de gemeente Woerden. 
Omwonenden, op één na, zien liever een geordende pleisterplaats met de juiste landelijke 
uitstraling op één plaats, dan ad random verspreide recreanten in de kwetsbare openbare 
ruimte van de Meije. 
Wij erkennen het recht van elke burger bij ruimtelijke ontwikkelingen in de directe 
leefomgeving zijn of haar belangen te verdedigen. Maar op dit moment zijn we ruim 40 
rechtszaken, ruim 50 hoorzittingen, 7 procedures bij de Raad van State en ruim 70 
handhavingsverzoeken verder zonder dat het democratisch genomen besluit en de 
gerechtelijke bevestiging daarvan tot enig resultaat hebben geleid. Hier is naast de 
proportionaliteit duidelijk sprake van obstructie in plaats van een redelijk belang. Adequaat 
bestuurlijk ingrijpen is het minste wat hier verlangd mag worden, voordat deze parel aan de 
Meije en zijn ondernemer naar een faillissement worden geleid. 
Verontrust door gebrek aan bestuurskracht, bezorgd over de hoog opgelopen kosten en 
belasting op de algemene middelen van de gemeente en ontstemd over de extreme vormen 
aannemende obstructie doen wij een beroep op u, de leden van de gemeenteraad, vanuit de 
u toegewezen controlerende taak het welwillende gemeentebestuur er toe te bewegen die 
stappen te ondernemen die bevorderen dat binnen afzienbare termijn een vergunning voor 
exploitatie wordt verleend aan de Buitenplaats De Meije, en wel met zodanig ruime 
openingsuren dat een gezonde bedrijfsvoering niet in de weg wordt gestaan. Het huidige 
voornemen voor beperkte openingsuren bevordert dit laatste geenszins, staat in schril 
contrast met het algemene recreatie en horecabeleid in Woerden, wordt niet onderbouwd 
en is discriminerend.   
Na 7 jaar is uw bestuur er niet in geslaagd om een beperkt vergunde onderneming die 

ruimte te verschaffen die noodzakelijk is voor een gezonde bedrijfsvoering, noch om aan een 

groeiende maatschappelijke behoefte van een rustige pleisterplaats te voldoen. 



Wij burgers doen een beroep op u als volksvertegenwoordigers om er bij het college op aan 

te dringen een zodanig kwalitatieve vergunning te verstrekken die standhoudt in juridische 

procedures en daarvoor desnoods externe juridische ondersteuning in te roepen. Secundair 

de gedoogvergunning te verlengen tot op het moment dat het bestemmingsplan 

onherroepelijk is geworden. 

Dank voor uw aandacht 

 


